
BLOKI TEMATYCZNE

✓ Lektura „ Niesamowite przygody 10 skarpetek” 

✓ Wiosenny czas 

✓

PROJEKTY I WYDARZENIA

Spelling  Bee Contest

Konkurs Logicznego Myślenia 

Dzień  Matematyki

Dzień Św.Patryka

Pierwszy Dzień Wiosny 

Projekt Muzyczny 

Pizza party

ZAPYTAJ MNIE MAMO, ZAPYTAJ MNIE TATO

✓ Wymień poznane zasady poprawnej pisowni, powiedz jak piszemy wyrazy: róża, Hania, rzeka, pszczoła, żółw, 
duch, maluje.

✓ Narysuj dowolna łamaną otwartą, składającą się z 5 odcinków, nazwij odcinki i je opisz. 
✓ Opisz zmiany w przyrodzie wiosną.
✓ Powiedz, która przygoda o skarpetkach podobała ci się i dlaczego. 
✓ Oblicz:  36:6=, 45:5= , 48:6=,  50:5=, 18:3=

CO PRZED NAMI…

Spotkania indywidualne z rodzicami

Projekt „Reflections”

Przerwa wielkanocna 

Dzień Ziemi 

Speaking Contest

KLASA:  2 | MIESIĄC: marzec  | NAUCZYCIEL: Aleksandra Abramczyk 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W RAMACH EDUKACJI

Ortografia – ćwiczenia utrwalające poznane zasady 
poprawnej pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u, ch, h.

Zasady pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi. 

Pisownia przeczenia „nie” z czasownikami. 

Rodzina wyrazów. Budowa opowiadania. Próby 
tworzenia autorskiego opowiadania.  

Omówienie lektury „Niesamowite przygody 10 
skarpetek”.                                                                      
Test widomości i umiejętności.

Wiosna - zmiany w przyrodzie, rośliny i zwierzęta. 
Powiedzenia i przysłowia. 

Pogadanka o formach pomocy uchodźcom,  powitane w 
klasie dziewczynki z Ukrainy.                                           
Projekt muzyczny – występ zespołu „Łysa Góra”, 
prelekcja o instrumentach z różnych stron świata, 
warsztaty z beatboxu i warsztaty „Mocne uderzenie”.

POLONISTYCZNA

Zadania tekstowe z nadmiarem i niedoborem danych. 
Geometria – kreślenie odcinków, prostych, półprostych, 
krzywych, łamanych otwartych i zamkniętych, 
określanie i nazywanie kątów. Linie prostopadłe i 
równoległe. Obliczanie obwodów, kreślenie i opisywanie 
figur.  

Zamiana jednostek długości – dm, cm, m. 

Utrwalanie znajomości mnożenia i dzielenia w zakresie 
50. Układanie zadań z treścią. 

Test wiadomości i umiejętności. 

MATEMATYCZNA

PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

Katy ortograficzne – praca grupowa

Dzień Św. Patryka – papierowa tęcza, pozytywne 
koniczynki  

Karta lekturowa – komiks o skarpetkach

Lapbook o wiośnie 

PLASTYCZNA I TECHNICZNA

THE INTERNATIONAL SCHOOL


